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1 – INTRODUÇÃO 

O coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937, porém descrito 

apenas em 1965. São vírus RNA da ordem dos nidovirales da família 

coronaviridae e subfamília betacoronavírus que inclui os vírus da SARS-CoV, 

MERS-CoV e 2019- nCoV, altamente patogênicos e responsáveis por causar 

síndrome respiratória e gastrointestinal. Além desses três, há outros quatro 

tipos de coronavírus que podem induzir doença no trato respiratório superior 

em imunodeprimido, bem como afetar crianças, jovens e idosos. Todos os 

coronavírus que afetam humanos tem origem animal, como camelos, gado, 

gatos e morcegos.  

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a 

Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa 

que o vírus está circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos 

oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, principalmente 

no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o 

outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. 

Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma 

circulação importante dos vírus respiratórios (à exemplo do influenza), esses 

vírus causam pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em 

todas as estações do ano, é nesse período que há maior frequência dessas 

doenças, quando as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com 

menor ventilação. A doença pelo coronavírus não é diferente, ela também é 

uma doença respiratória e todos devem se prevenir. Os gestores devem adotar 

medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem a capacidade do 

serviço de saúde. 

 

1.1 – SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL 

A divulgação de dados de casos suspeitos, confirmados e descartados 

ocorre diariamente por meio da Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde (IVIS). 

Endereço eletrônico http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ 

 

2 – OBJETIVO 

Reduzir o impacto da introdução e possível surto de COVID 19 no 

município de Vigia, prevenindo a morbimortalidade. 

 

2.1 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do município em 

todos os níveis de complexidade, a serem executadas frente a detecção 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
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de um caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(CODIV-19);  

 Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19; 

 Divulgar informações em saúde na rádio e redes sociais;  

 Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco;  

 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPI 

para os profissionais e população. 

 

3 – COMPONENTES DO PLANO 

Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(CODIV-19) deve ser tratado como um alerta. A tomada de decisão será 

realizada após discussão conjunta entre todos os entes envolvido, sendo eles: 

município, estado, ANVISA e Ministério da Saúde. 

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de 

caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (CODIV-19), que no 

momento atual é: 

A. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO COVID-19 

Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de 

viagem internacional por países afetados ou por estados do Brasil com casos 

confirmados de COVID-19 E apresente: 

 Febre E 

 Pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade 

para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 

95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia). 

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve 

contato próximo de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 E apresente: 

 Febre OU 

 Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 

95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia). 

 

B. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO COVID-19 

Situação 3 – CONTATO DOMICILIAR: pessoa que, nos últimos 14 dias, 

resida ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 

E apresente: 

 Febre OU 
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 Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 

respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 

95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e 

dispneia) OU 

 Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, 

dor de cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, 

náusea, vômito, desidratação e inapetência. 

 

C. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO COVID-19 

Laboratorial: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR 

em tempo real, pelo protocolo Charité. 

 

Clínico Epidemiológico: caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19, 

que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, 

nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a 

investigação laboratorial específica. 

 

D. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO COVID-19 

Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado 

laboratorial negativo para SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para 

outro agente etiológico. 

 

E. CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO COVID-19 

Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão 

classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade OU 

que não se enquadram em uma das definições de caso acima. 

 

F. CASO CURADO DA DOENÇA PELO COVID-19 

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países 

afetados, o Ministério da Saúde define que são curados:   

Casos em isolamento domiciliar:  casos confirmados que passaram por 

14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E 

que estão assintomáticos.    

Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.      

 

Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o 

Plano de Contingência local, a considerar a capacidade operacional, 

podendo ser realizada a partir de visita domiciliar. 
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Definições e Observações 

Febre 

 Considera-se febre temperatura acima de 37,8°; 

 Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como 

por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em 

algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. 

Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração 

e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.  

 Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. 

 

Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados do COVID-19 

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as 

mãos); 

 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções 

infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com 

tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções); 

 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a 

uma distância inferior a 2 metros; 

 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de 

aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou 

mais e a uma distância inferior a 2 metros;  

 Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um 

caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam 

amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI;  

 Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de 

distância (em qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; 

seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na 

seção da aeronave em que o caso estava sentado. 

 

Contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de COVID-19 

Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser 

considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, 

alojamento etc. 

 

4 – NÍVEIS DE RESPOSTA 

 O plano é composto por três níveis de resposta, sendo eles: Alerta, 

Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. 

 

4.1 – ALERTA 
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Corresponde a uma situação em que o risco de introdução do COVID-19 

em Vigia seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

 

Ações a serem realizadas pelos setores: 

Vigilância epidemiológica: 

 Implantar a Comissão Operacional Epidemiológica (COE) do COVID-19; 

 Acompanhar a circulação COVID-19 no Brasil e Estado; 

 Monitorar e avaliar os casos notificados de COVID-19 no município; 

 Emitir informes e medidas preventivas sobre o COVID-19 em redes 

sociais, rádios e demais meios de comunicação; 

 Realizar reuniões presenciais com número reduzido de pessoas. 

 

Laboratório 

 Garantir profissionais capacitados e orientados sobre a coleta, 

armazenamento e transporte da amostra para o vírus respiratório, com o 

apoio do Estado; 

 Garantir materiais e insumos necessários para coleta oral e nasal, 

armazenamento e envio de amostra coleta. 

 

Assistência Primária 

Reunir com os profissionais de saúde para orientações de medidas 

preventivas em relação aos fluxos e protocolos de atendimento nos 

estabelecimentos, manejo e vigilância epidemiológica do COVID-19 

estabelecidos nacionalmente, para: 

 Garantir detecção oportuna de casos de síndrome gripal; 

 Avaliar os casos de síndrome gripal quanto ao histórico de viagens, 

conforme definição do caso; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica do município; 

 Garantir o manejo e tratamento do paciente com síndrome gripal e 

respiratória aguda grave. 

 

Urgência e Emergência/Hospital Municipal 

Orientar os profissionais de saúde sobre o fluxo e protocolos de 

atendimento no estabelecimento, manejo e vigilância epidemiológico do 

COVID-19, estabelecidos nacionalmente, para: 

 Garantir detecção oportuna dos casos de síndrome gripal; 

 Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definição de caso; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 Garantir o manejo do paciente, conforme protocolo de manejo e 

tratamento de síndrome gripal e respiratória aguda grave; 
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 Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus 

respiratórios, conforme capacitação realizada pelo Estado.  

 

 

Vigilância Sanitária 

 Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos 

estabelecimentos e meios de transporte reforçando a utilização de EPI;  

 Informar sobre as medidas preventivas sobre o COVID-19 para o público 

em geral; 

 Apoiar no monitoramento dos casos notificados de COVID-19 no 

município. 

 

Comunicação 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os 

pacientes, motivadas pela desinformação;  

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde 

sobre quadro clínico, manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e 

controle;  

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, 

hospitalização e vigilância epidemiológica na rede pública para casos 

notificados da doença;  

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de 

redes sociais, respondendo quando necessário e combatendo as 

notícias falsas. 

 

4.2 – PERIGO IMINENTE 

Corresponde a uma situação em que há ocorrência de caso suspeito, de 

acordo com a definição de caso estabelecida, conforme previsto no Capítulo IV, 

Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências:  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 

âmbito administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de 

necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de 

perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a 

autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá 

requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-

lhes assegurada justa indenização.  

O COE-nCoV terá sua estrutura ampliada neste nível de resposta com a 

presença de órgãos fora do setor saúde, mas que tenham relação com a 

resposta coordenada ao evento.  
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Ações a serem realizadas pelos setores/instituições: 

 

Vigilância em Saúde 

 Acompanhar a circulação/comportamento do COVID-19 no Brasil e 

Estado; 

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos de COVID-19 no município;  

 Intensificar a emissão de alertas sobre COVID-19;  

 Realizar reuniões técnicas presenciais ou por meio de vídeos 

conferências com profissionais municipais e do Estado. 

 

Laboratório 

 Garantir os insumos necessários para coleta nasal e oral, 

armazenamento e envio de amostras de casos internados;  

 Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico 

de exclusão em casos suspeitos de COVID-19; 

 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório Central 

(LACEN). 

 

Assistência Primária 

Orientações de medidas preventivas em relação aos fluxos e protocolos 

de atendimento nos estabelecimentos, manejo e vigilância epidemiológica do 

COVID-19 estabelecidos nacionalmente, para: 

 Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;  

 Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definição de caso; 

 Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de 

higienização; 

 Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos 

pacientes suspeitos e profissionais que realizarem o atendimento, 

conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e 

necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico 

para o Novo Coronavírus;  

 Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar 

quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar, até o descarte 

por critério laboratorial ou clínico epidemiológico;  

 Direcionar o paciente com sinais de gravidade para o hospital municipal. 

 

Urgência e Emergência/Hospital Municipal 
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Orientar os profissionais de saúde sobre o fluxo e protocolos de 

atendimento no estabelecimento, manejo e vigilância epidemiológico do 

COVID-19, estabelecidos nacionalmente, para: 

 Garantir a detecção oportuna de casos de Síndrome Gripal (SG) ou 

Síndrome Gripal Aguda Grave (SRAG) e notificar;  

 Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definição de caso; 

 Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG (fosfato 

de oseltamivir) de acordo com a indicação do protocolo de tratamento de 

Influenza. 

 Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos 

pacientes suspeitos, profissionais que realizarem o atendimento e os 

que realizarem procedimentos invasivos (intubação e coleta de 

amostra), conforme estabelecido em protocolos; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e 

necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico 

para o Novo Coronavírus;  

 Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar 

quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar, até o descarte 

por critério laboratorial ou clínico epidemiológico;  

 Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus 

respiratórios, conforme capacitação e orientações realizadas pelo 

Estado. 

 Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos 

de referência do Estado do Pará. 

 

Vigilância Sanitária 

 Acompanhar a circulação/comportamento do COVID-19 no Brasil e 

Estado; 

 Emitir e disponibilizar nota técnica específica para Segurança do 

Paciente; 

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde em relação a 

Segurança do Paciente, quanto a detecção dos casos suspeitos e ao 

cumprimento de protocolos específicos; 

 Realizar busca ativa de contatos próximos do caso suspeito (familiares, 

colegas de trabalho, entre outros), devendo ser orientados, sob 

manifestação de sintomas e da necessidade de permanência de 

afastamento temporário e evitar compartilhamento de utensílios 

domésticos e pessoais, até que seja descartado a suspeita; 

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos de COVID-19 no município;  

 Intensificar a emissão de alertas sobre COVID-19;  
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 Realizar reuniões técnicas presenciais ou por meio de vídeos 

conferências com profissionais municipais e do Estado. 

 

Vigilância dos Pontos de Entrada 

Os principais pontos de entrada identificados no município de Vigia são: 

estrada e o porto, que abrange os bairros Centro e Arapiranga. Desde modo, 

tendo que ser monitorado tais pontos. 

As principais ações previstas são: 

 Realização de barreiras sanitárias no pórtico municipal (entrada da 

cidade) e barreira sanitária portuária (no bairro Arapiranga, no cruzeiro); 

 Observar e acompanhar as orientações da OMS e dos decretos das 

esferas, federal e municipal para medidas a serem realizadas nos 

pontos de entrada; 

 Disponibilizar e monitorar os avisos sonoros e impressos sobre sinais e 

sintomas, etiqueta respiratória e cuidados básicos de higiene; 

 Intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos 

estabelecimentos e meios de transporte reforçando a utilização de EPI; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal conforme 

fluxo de notificação estabelecido; 

 Apoiar a vigilância epidemiológica quanto a viabilização de listas de 

viajantes de embarcações, visando a investigação de casos suspeitos e 

seus contatos. 

 

Comunicação 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com 

absoluta transparência, sempre alinhadas com a estratégia de 

comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde e com o Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e 

Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde/SESPA, com 

vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário de insegurança 

e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os 

pacientes, motivadas pela desinformação;  

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde 

sobre quadro clínico, manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e 

controle;  

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, 

hospitalização e vigilância epidemiológica na rede pública para casos 

notificados da doença;  

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de 

redes sociais, respondendo quando necessário e combatendo as 

notícias falsas. 
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5 – EMERGÊNCIAL DE SAÚDE PÚBLICA (ESP) 

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão 

local do primeiro caso de COVID-19.  

Neste nível de resposta a estrutura do COE atingirá seu nível máximo e seu 

funcionamento poderá ser presencial se estendendo fora do horário comercial, 

feriados e finais de semana.  

Este nível emergência está organizado em duas fases: 

Fase Contenção: Todas as ações e medidas são adotadas para identificar 

oportunamente e evitar a dispersão do vírus.  

 Toda rede de atenção à saúde do SUS deve ser alertada para a atual 

fase, com o objetivo de maior sensibilização dos profissionais de saúde 

para detecção de casos suspeitos, manejo adequado desses pacientes, 

bem como reforço do uso de EPI; 

 Quarentena domiciliar para casos leves e Estratégia de monitoramento 

domiciliar para evitar a ocupação de leitos desnecessariamente; 

 Os estoques dos EPI preconizados também devem ser checados e 

aquisições emergenciais podem ser acionadas, caso necessário.  

 

Fase Mitigação: Terá início quando forem registrados 01 (um) caso positivo do 

COVID-19. Nesta fase as ações e medidas são adotadas para evitar casos 

graves e óbitos.   

 Fortalecimento da atenção PRIMÁRIA, com a adoção das medidas já 

estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias; 

 Medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas 

restritivas individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os 

casos leves, devem ser adotadas para evitar óbitos e o agravamento 

dos casos; 

 Caso seja evidenciada a possibilidade de superação da capacidade de 

resposta hospitalar para atendimento dos casos graves, adaptação e 

ampliação de leitos e áreas hospitalares e a solicitação emergencial de 

leitos de UTI pode ser necessária, com o objetivo de evitar óbitos. 

 

Ações a serem realizadas pelos setores: 

Vigilância Epidemiológica 

 Acompanhar a circulação/comportamento do COVID-19 no Brasil e no 

Estado;  

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos e confirmados de COVID-19 nas 

áreas urbanas e rurais;  
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 Emitir informes e medidas preventivas sobre o COVID-19 em redes 

sociais, rádios e demais meios de comunicação em todo o município; 

 Intensificar a emissão de alertas sobre COVID-19 na zona rural e 

urbana; 

 Realizar reuniões técnicas presenciais ou por meio de vídeos 

conferências com os profissionais municipais e estadual. 

 

Laboratório 

 Garantir os insumos necessários para coleta nasal e oral, 

armazenamento e envio de amostras;  

 Garantir o diagnóstico de vírus respiratórios do painel para diagnóstico 

de exclusão em casos suspeitos de COVID-19; 

 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório Central 

(LACEN). 

 

 

 

Assistência Primária 

Orientações de medidas preventivas em relação aos fluxos e protocolos 

de atendimento nos estabelecimentos, manejo e vigilância epidemiológica do 

COVID-19 estabelecidos nacionalmente, para: 

 Garantir a detecção oportuna de casos de Síndrome Gripal (SG) ou 

Síndrome Gripal Aguda Grave (SRAG) e notificar;  

 Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definição de caso; 

 Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos 

pacientes suspeitos e profissionais que realizarem o atendimento, 

conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;  

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e 

necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico 

para o Novo Coronavírus;  

 Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar 

quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar, até o descarte 

por critério laboratorial ou clínico epidemiológico;  

 Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim 

do período de incubação da infecção humana por COVID-19; 

 Direcionar o paciente com sinais de gravidade para o hospital municipal. 

 

Urgência e Emergência/Hospital Municipal 
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Orientar os profissionais de saúde sobre o fluxo e protocolos de 

atendimento no estabelecimento, manejo e vigilância epidemiológico do 

COVID-19, estabelecidos nacionalmente, para: 

 Garantir a detecção oportuna de casos de Síndrome Gripal (SG) ou 

Síndrome Gripal Aguda Grave (SRAG) e notificar;  

 Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e 

contatos, conforme definição de caso; 

 Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG (fosfato 

de oseltamivir) de acordo com a indicação do protocolo de tratamento de 

Influenza. 

 Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos 

pacientes suspeitos, profissionais que realizarem o atendimento e os 

que realizarem procedimentos invasivos (intubação e coleta de 

amostra), conforme estabelecido em protocolos; 

 Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;  

 Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e 

necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico 

para o Novo Coronavírus;  

 Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar 

quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar;  

 Realizar coleta de material biológico para diagnóstico de vírus 

respiratórios, conforme capacitação realizada pelo Estado. 

 Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim 

do período de incubação da infecção humana por COVID-19; 

 Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos 

de referência do Estado do Pará. 

 

Vigilância Sanitária  

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as 

conformidades aos protocolos específicos da segurança do paciente e 

controle de infecção hospitalar do COVID-19; 

 Apoiar e assessorar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) do município quanto aos protocolos específicos da segurança do 

paciente e controle de infecção hospitalar do COVID-19;  

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde em relação a 

Segurança do Paciente, quanto a detecção dos casos suspeitos e ao 

cumprimento de protocolos específicos; 

 Realização do bloqueio sanitário nas vias de entrada do município, indo 

de acordo com as legislações vigentes e medidas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde e/ou OMS; 

 Realizar reuniões técnicas internas da vigilância sanitária para 

atualização de informações dos boletins epidemiológicos. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA - PMV 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

16 
 

 

Comunicação 

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com 

absoluta transparência, sempre alinhadas com a estratégia de 

comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde e com o Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e 

Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde/SESPA, com 

vistas à preparação para o enfrentamento de um cenário de insegurança 

e evitar pânico; 

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os 

pacientes, motivadas pela desinformação;  

 Contribuir no esclarecimento dos profissionais e trabalhadores da saúde 

sobre quadro clínico, manejo, vigilância epidemiológica, prevenção e 

controle;  

 Apoiar na divulgação dos protocolos e fluxos de atendimento, 

hospitalização e vigilância epidemiológica na rede pública para casos 

notificados da doença;  

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de 

redes sociais, respondendo quando necessário e combatendo as 

notícias falsas. 

O risco será avaliado e revisto periodicamente, tendo em vista o 

desenvolvimento de conhecimento científico e situação em evolução, para 

garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas correspondentes 

sejam adotadas. 

 

Ajustes no nível de resposta  

Em situações epidêmicas, as etapas iniciais da resposta são realizadas 

com base em poucas ou frágeis evidências. A avaliação de riscos nessas 

circunstâncias requer flexibilidade e, possivelmente, erros por precaução. O 

nível de resposta será ajustado adequadamente quando uma melhor avaliação 

de risco puder ser feita à luz de mais informações disponíveis. 

 

6- COMITÊ TÉCNICO PARA SUPORTE DE TOMADA DE DECISÃO 

MUNICIPAL 

Foi instituído um comitê técnico assessor de informações estratégicas e 

respostas rápidas à emergência Novo Coronavírus (COVID-19), de caráter 

emergencial, para auxiliar na definição de diretrizes municipal para o 

acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde e instituições envolvidas. O Comitê Técnico Assessor será 

composto por membros vinculados às instituições públicas, envolvidos na 

emergência e formado por representantes de todas as áreas do setor de saúde 

envolvidas em caráter permanente, sendo:  
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 Gabinete Secretaria Municipal de Saúde;  

 Diretoria de Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Imunização e 

Vigilância Sanitária); 

 Atenção Primária à Saúde – DPAS; 

 Hospital Municipal; 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 

 Laboratório Municipal; 

 Assessoria de Comunicação em Saúde – ASCOM; 

 Conselho Municipal de Saúde; 

 Comando da 3° CIPM Vigia de Nazaré; 

 Câmara de Vereadores; 

 Gabinete do Executivo; 

 Procuradoria Municipal. 

 

7- CUSTEIO DAS AÇÕES DO COVID-19 

Seguindo as medidas de ações realizadas por cada setor, de acordo, com 

os níveis de resposta, sendo eles: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em 

Saúde Pública, será detalhado em cada nível o que foi adquirido e utilizado 

para que as ações ocorressem de eficácia.  

7.1 ALERTA 

Nesta fase foram realizadas ações de divulgação sobre as doenças e 

medidas preventivas em relação ao COVID-19. 

Tais materiais adquiridos foram: 

N° MATERIAL 

01 Folders 

02 Máscaras descartáveis 

03 Luvas 

04 Capotes descartáveis 

05 Álcool líquido 

06 Álcool em gel 

07 Pulverizador 

08 Papel toalha 

09 Óculos de proteção 

10 Papel A4 

11 Recarga de toner 

12 Combustível 

13 Contratação de carro som 

Ressaltando que nesta fase, a Vigilância Sanitária (VISA) realizou um 

treinamento sobre a higienização dos veículos e medidas preventivas a serem 

tomadas durante transportes de servidores e pacientes, como os do 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD). 
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7.2 PERIGO IMINENTE 

No perigo iminente, é a fase onde encontram-se pessoas com suspeitas de 
COVID-19, onde as medidas preventivas são mais intensificadas e assistidas 
com reforço e atenção. 

Sendo, tais materiais adquiridos: 
 

N° MATERIAL 

01 Vestimentas de proteção total 

02 Protetor facial 

03 Máscaras descartáveis 

04 Luvas 

05 Álcool em líquido 

06 Álcool em gel 

07 Termômetros digitais 

08 Baterias para termômetros digitais 

09 Aventais descartáveis 

10 Máscaras N95 

11 Protetor para os pés 

12 Gorros 

13 Confecção de macacão 

14 Confecção de máscaras 

15 Tecido de TNT 

16 Serviço da costureira 

17 Alimentação para equipe da ESF Castanheira 

18 Papel A4 

19 Recarga de toner 

20 Combustível 

21 Contratação de carro som 

22 Recarga de celular 

Nesse processo há a inserção de barreiras sanitárias na entrada da cidade 
com fiscalização terrestre e o segundo local estratégico é no Cruzeiro, na orla 
da cidade para a fiscalização marítima. Além do DISKCOVID municipal, sendo 
administrado pelo setor da Atenção Básica. Ressaltando que, todos os setores 
estão trabalhando de forma integrada, com apoio de demais secretarias e 
colaboradores voluntários. 

 
7.3 EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 
Na situação emergência, ocorre a partir de um caso confirmado, visto que, 

medidas extremas podem ser realizadas, de acordo com a gravidade da 
situação. 

Sendo, tais materiais adquiridos: 

N° MATERIAL 
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01 Vestimentas de proteção total 

02 Protetor facial 

03 Máscaras descartáveis 

04 Luvas 

05 Álcool em líquido 

06 Álcool em gel 

07 Termômetros digitais 

08 Baterias para termômetros digitais 

09 Aventais descartáveis 

10 Máscaras N95 

11 Protetor para os pés 

12 Gorros 

13 Confecção de macacão 

14 Confecção de máscaras 

15 Tecido de TNT 

16 Serviço da costureira 

17 Alimentação para equipe da ESF Castanheira 

18 Papel A4 

19 Recarga de toner 

20 Combustível 

21 Contratação de carro som 

22 Recarga de celular 

23 Pás adesivas 

24 Bomba de infusão 

25 Respirador portátil 

26 Eletrodos 

27 Monitor 

28 Limpeza terminal 

29 Treinamento para equipe do cemitério 

 
8 – MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA INFORMAR SOBRE COVID-19 

 
VE/MUNICIPAL – saudevigia2017@hotmail.com  

DISKCOVID MUNICIPAL – 91 98433 9581 

CIEVS/PA – cievs@sespa.pa.gov.br  91 4006 4812/99179 1860 

VE/SESPA – 91 4006 4834/99373 6571 
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10 – ANEXOS 
Figura 1. Definições de casos operacionais para COVID-19 

 
Fonte: Boletim epidemiológico – COE COVID-19 – 14/03/2020 
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Figura 2. Fluxo de atendimento da Atenção Primária 
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Figura 3. Fluxo de atendimento Hospitalar 
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Figura 4. Panfleto informativo municipal 

 

  

 

Observação: panfleto sujeito a alteração de informações e arte, indo de acordo 

com as informações atualizadas. 

 


